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Protokół Nr 0012.4.65.2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 18 października 2018 roku 

****************************************************************
*****

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
****************************************************************

*****

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy

Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019”.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036.
6. Korespondencja

- pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 6 ws rozbudowy
szkoły;
-  uchwała  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wyrażenia
opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu
pan Adam Koszada, który powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Pan Janusz Sibiński, p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
wyjaśnił,  że  uchwała  ta  jest  podejmowana  corocznie  i  nie  ma  istotnych  zmian
w stosunku do lat  poprzednich,  jest  jedynie zmodyfikowana poprzez wypracowane
praktyki. Dodał, że niestety nie ma możliwości wpisania do programu konkretnych
zadań czy samych organizacji. 
Radny Grzegorz Chwiałkowski poruszył temat organizacji pożytku publicznego, którą
sam prowadzi. Wyjaśnił,  że Caritas zawładnął dużymi sklepami, a o takich małych
organizacjach  jak  „Bank  Chleba”  pana  Chwiałkowskiego  nikt  nie  pamięta.  Sam
Caritas  nie  jest  już  w stanie  odbierać  żywności  ze  sklepów,  a  pan Grzegorz  musi
szukać  sklepów,  z  którymi  mógłby  współpracować.  Opowiedział  o  rozmowie
z przedstawicielem Polo Marketu, od którego chciał odbierać pieczywo, niestety ten
nie zgodził się, mimo że pieczywo jest wyrzucane. Radny Chwiałkowski podkreślił,
że marnowanie jedzenia jest dużym problemem, o którym się nie mówi. Naczelnik
Sibiński  przyznał  rację  radnemu,  jednak  wyjaśnił,  że  czasem jest  tak,  że  centrale
dużych  sieci  sklepów  podpisują  umowę  współpracy  z  organizacjami  pożytku
publicznego  i  nie  poszczególne  sklepy  nie  mogą  współpracować  z  lokalnymi
organizacjami.  Dla  przykładu  podał  sklepy  Biedronka,  które  współpracują
z  Caritasem,  który  ma  wyłączność  na  zabieranie  produktów  z  tych  sieci.  Dodał,
że samorząd nie  może ingerować w działalność sklepów ponieważ są to prywatne
firmy, czasem bardzo duże, gdzie decyzje zapadają odgórnie.
Wobec  braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  1  osoba  się
wstrzymała (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Pani  Irena  Sawicka,  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  uchwała  ta  jest  teraz
wprowadzona do porządku obrad ponieważ później nie byłoby na to wystarczająco
dużo czasu. Następnie omówiła zmiany dotyczące Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  zadał  pytanie  dotyczące  zabrania  części  środków
na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 i  tego,  na jakim
etapie  jest  w tej  chwili  ta  inwestycja.  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  pan  Mariusz
Witczak odpowiedział, że 8-9 grudnia 2018 roku będzie gotowy projekt. Wywiązała
się  dyskusja  między  radnymi,  Naczelnikiem  i  panią  Skarbnik.  Radny  Ścisły
podsumował, że w tej sytuacji środki przeznaczone na projekt zostają pomniejszone
o  25  000zł.  Pan  Witczak  wykonał  telefon  do  Wydziału  Rozbudowy  Miasta
i Inwestycji po czym powiedział, że kwota ta jest zaoszczędzona w wyniku przetargu. 



Wobec braku  dalszych  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  7  osób  za,  1  osoba  się
wstrzymała (8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2036.
Pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta poinformowała, że zmiany w uchwale dotyczą
więcej niż jednego roku w związku z tym zmiany następują również w Wieloletniej
Prognozie  Finansowej.  Następnie  przedstawiła  te  zmiany,  które  dotyczą  Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za, 1 osoba się wstrzymała (8
obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6. Korespondencja
- pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 6 ws rozbudowy szkoły;
Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  pan  Mariusz  Witczak  wyjaśnił,  że  pismo  zostało
napisane 22 września,  natomiast  w dniu 15 października odbyło się spotkanie pani
Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz pani Wiceprezydent Barbary
Gmerek z Rodzicami uczniów tej szkoły. Następnie odczytał fragment korespondencji
między  Wydziałem  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji  a  Rodzicami,
z którego wynika, że Miasto podejmuje się rozbudowy szkoły docelowo o 4 nowe sale
lekcyjne. 
-  uchwała  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Skarbnik  Miasta,  Irena  Sawicka  poinformowała,  że  opinia  o  wykonaniu  budżetu
wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest pozytywna. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Edward Prus oznajmił,  że ubolewa nad tym, iż  nie było możliwe przyjęcie
kilkudziesięciu  wycieczek  w  Muzeum  w  Szczypiornie.  Dodał,  że  jeśli  chodzi
o obelisk, jest on już skończony, natomiast pomnik przy Sądzie jest w trakcie budowy
i przebiega to sprawnie. Problem jest ze środkami ponieważ brakuje na odlew samego
Marszałka.  Wyraził  słowa  podziękowania  panu  Jarczewskiemu  za  pomoc
i  poinformował,  że  przewidywany termin  odsłonięcia  pomnika Józefa  Piłsudskiego
wyznaczony jest na 16 listopada.
Radna Małgorzata Zarzycka zaproponowała, że na zakończenie posiedzenia Komisji
i jednocześnie zakończenie kadencji zagra kilka taktów na fortepianie.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
           Rady Miasta Kalisza

           /.../
              Adam Koszada

  


